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Ang edukasyon ng Kindergarten (KG) ay naglalatag ng
mahalagang pundasyon para sa panghabang-buhay na
kaalaman at pagbuo ng pagkatao ng mga tao. Gamit ang
mga kalakasan ng kasalukuyang edukasyon para sa KG sa
mga tuntunin ng pagiging puno nito ng buhay at pagtanggap
nito sa pagkakaiba-iba, ang bagong patakaran sa
edukasyon ng KG ay ipinatupad simula sa taon ng paaralan
2017/18.

Pagpapabuti sa proporsyon ng guro-estudyante mula 1:15
(kasali ang punong-guro) hanggang 1:11 (hindi kasali ang
punong-guro) upang ang mga guro ay magkaroon ng higit
pang kapasidad para sa paghahanda ng leksyon,
pagpapahusay ng kurikulum na batay sa paaralan,
propesyonal na pagtutulungan at pag-unlad, komunikasyon
sa mga magulang at pagsisilbi sa mga estudyante na may
iba’t-ibang pangangailangan;

Ang mga layunin ng patakaran ay ang makapagbigay ng
magandang kalidad at abot-kayang edukasyon para sa KG
para sa lahat ng mga karapat-dapat na bata, at pabutihin
ang pagpaparating sa mga estudyante ng iba’t ibang
pamamaraan ng mga serbisyo na tumutugma sa kanilang
partikular na mga pangangailangan.

Paghihikayat sa KGs na magbigay ng promosyon sa trabaho
at magandang pasahod upang maakit at mapanatili ang
de-kalidad na mga guro;

Probisyon ng Pamahalaan
Ang KGs na hindi pangkalakal (NPM) na sumasali sa iskema
(Iskema) ng edukasyon ng KG ay direktang binibigyan ng:
Isang pangunahing yunit ng subsidiya sa batayan ng bawat
estudyante na sa prinsipyo ay sapat para sa probisyon ng
de-kalidad na kalahating-araw (HD) na mga serbisyo; para
sa buong-araw (WD) na mga lugar ng KG, ang mga bayarin
sa paaralan ay nasa mababang lebel;
Karagdagang subsidiya para sa bawat lugar ng WD at
mahabang lugar ng WD sa 30% at 60% ng subsidiya ng yunit
ng HD ayon sa pagkakabanggit; at
Karagdagang panustos batay sa mga kalagayan sa mga
paaralan, halimbawa, subsidiya para sa renta, panustos
para sa pagpapanatili ng lugar, pamigay para sa tagaluto,
panustos para sa suporta sa mga estudyanteng hindi
nagsasalita ng Tsino (NCS) atbp. Ang pagsasauli sa mga
bayad at renta ng pamahalaan pabalik sa NPM KGs ay
magpapatuloy.

In case of any discrepancy between the English version and the other language
version, the English version shall prevail.
(Tagalog)

Pagpapabuti sa Kalidad

Pagtataguyod ng patuloy na propesyonal na pagpapahusay
sa mga punong-guro at mga guro ng KG, halimbawa,
ipatupad ang patakaran ng Patuloy na Propesyonal na
Pagpapahusay at pabutihin ang mga kasalukuyang
programang pagsasanay para sa mga guro;
Pagpapatibay ng suporta sa mga estudyante na may
iba’t-ibang pangangailangan;
Pagpipino ng Balangkas ng Katiyakan ng Kalidad;
Pagpapabuti ng pamamahala at pagiging tapat ng KGs;
Pagpapabuti ng mga lugar at mga pasilidad ng paaralan, at
pagbabalangkas ng mga hakbang upang dagdagan ang
probisyon ng mga lugar ng KG sa mahabang panahon; at
ang pag-aangkop ng isang matuwid na mechanism para sa
pagsusuri ng mga aplikasyon para lugar sa KG;
Pagpapabuti ng edukasyon para sa magulang at
paghihikayat sa KGs na magtayo ng Mga Asosasyon ng
Magulang-Guro; at

Kurikulum ng Edukasyon ng Kindergarten
Ang mga layunin ng kurikulum ng edukasyon ng KG ay ang mga
sumusunod:
upang pagyamanin ang balanseng pagpapahusay ng mga
bata sa mga larangan ng moralidad, katalinuhan, tikas ng
katawan, pakikisama sa lipunan at pagpapahalaga sa
kagandahan at sining;
upang tulungan ang mga bata na paghusayin ang mga
magandang kaugalian ng pamumuhay at malakas at
malusog na katawan;
upang pagyamanin ang interes sa pag-aaral, pagiging
matanong at pagkasabik sa pagsisiyasat ng mga bata; at
upang maitanim sa mga bata ang mga mabuting prinsipyo
at mga saloobin.

Pagsisilbi sa Magkakaibang mga Estudyante
Mga estudyante na galing sa mahirap na mga pamilya:
Pagpapatuloy sa pagbibigay ng bayarin at pagbibigay ng
dagdag na panustos para sa mga gastusin1 kaugnay sa
paaralan para sa karapat-dapat na mga estudyante ng KG;
Mga estudyante ng NCS: Magkakaibang serbisyo mula as
paaralan ay ibinibigay at ang mga KGs na tumatanggap ng
mga estudyanteng NCS ay maaaring mag-aplay para sa
mga naaangkop na mga serbisyong sang-ayon as kanilang
pangangailangan as paaralan; ang pagsasanay ng guro ay
palalakasin; simula sa taon ng paaralan 2019/20 ay
mamamahagi ng grant na nahahati sa 5-bahagi ay ibinigay
sa Iskema-KGs ayon sa bilang ng mga estudyante ng NCS na
naipasok upang mas mapagbuti ang kanilang suporta sa
mga estudyante ng NCS. Ang mga KGs na tumatanggap ng 1
NCS na estudyante na makatatanggap din ng grant;
Ang mga estudyante na may espesyal na pangangailangan:
Ang serbisyo ng rehabilitasyon ng Pre-school ay ibinibigay sa
pamamagitan ng Serbisyo sa Rehabilitasyon ng On-site
Pre-school at Pinagsamang Programa sa Sentro para sa
Kindergarten at Pag-aalaga ng Bata (KG-cum-CCC) sa mga
kalahok na KGs at KG-cum-CCCs pangangailangan; at
Ang pagpapabuti ng proporsyon ng guro-estudyante sa 1:11
ay lumikha ng higit pang espasyo para sa mga guro upang
matustusan ang magkakaibang mga pangangailangan ng
mga estudyante. Ang Kagawaran ng Edukasyon ay
mag-aalok din ng higit pang organisadong in-service na
programang pagsasanay para sa mga guro.

Pagsasagawa ng karagdagang pagsasaliksik sa edukasyon
ng KG sa Hong Kong.
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Ang antas ng panustos ay nakabatay sa lebel ng panustos para sa mga
gastusin na kaugnay sa paaralan para sa mga estudyante ng KG sa
ilalim ng Komprehensibong Tulong para sa Panlipunang Seguridad.

